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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.10. „Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas“ paslauga 
teikiama (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Juridiniams Lietuvos asmenims; 
2. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims. 

 
Paslaugos rezultatas yra: 

 Pranešimas apie skirtą / neskirtą finansavimą; 

 Pranešimas apie atmestą prašymą. 
 

Pastaba: Šiame dokumente paraiškai finansavimui gauti yra naudojama sąvoka „prašymas“, 
kadangi tokia sąvoka standartizuotai naudojama visuose paslaugų aprašymuose. VIISP aplinkoje 
šioje paslaugoje pareiškėjui turi būti pateikiama sąvoka „paraiška“. Šiame dokumente abi sąvokos 
reiškia tą patį.  
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.10. "Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas" procesas 

   
1 pav. S.10. „Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.10. „Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

Su kvietimų 
rengimu susiję 
reikalavimai 

S_REIK_1 Paslaugas administruojantys asmenys turi turėti galimybę VIISP kurti kvietimus teikti paraiškas pagal programas. 

S_REIK_2 Kvietime teikti paraiškas pagal programas turi būti nurodyta:  

► sritis, kuriai priskiriama programa: 
► kultūra; 
► sportas; 
► švietimas; 

► programos pavadinimas; 
► programos aprašymas; 
► paraiškų teikimo terminas; 
► preliminarus programos lėšų paskyrimo terminas; 
► aprašymas paraiškos laukui „Duomenys bei dokumentai, reikalingi pasirinktai konkrečiai programai“, kuriame 

nurodoma, kokios nestandartinės informacijos prašoma pateikti paraiškos formoje (atributas neprivalomas). 
Šie kvietimo atributai turi būti taikomi visoms savivaldybėms vienodai. 

S_REIK_3 Savivaldybėms skelbiant kvietimą turi būti galima pažymėti, kad šiam kvietimui reikalinga naudoti ne VIISP struktūrizuotą 
projekto aprašymo formą, o prisegti dokumentą, kurį pareiškėjas turi parsisiųsti ir užpildęs įkelti į VIISP. 

S_REIK_4 Turi būti galimybė plėsti / koreguoti sričių, kurioms priskiriama programa, sąrašą. 

S_REIK_5 Savivaldybių specialistai turi turėti galimybę kurti kvietimą anksčiau paskelbto kvietimo pagrindu. 

S_REIK_6 Kvietimas turi būti neberodomas VIISP naudotojams, kai paslaugą administruojantis asmuo jį panaikina (pvz., ištrina, 
padaro neaktualiu ar pan.). 

S_REIK_7 VIISP turi atvaizduoti kvietimus pagal kiekvieną savivaldybę. 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_8 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugą „Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir 
sporto projektams priėmimas“. 

2 - Prašymo 
pildymas 

S_REIK_9 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjas pasirenka savivaldybę, sritį, programą bei už kokį asmenį teikiamas prašymas;  
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_10 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 
savivaldybėms). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

S_REIK_11 Pareiškėjas VIISP užpildytą prašymą turi galimybę atsispausdinti ir išsisaugoti PDF formatu. Diegėjas turi nustatyti kitus 
formatus, kuriais pareiškėjas turėtų galėti išsisaugoti prašymą. 

S_REIK_12 Prieš pareiškėjui pateikiant prašymą, jis turi būti informuojamas, kad pateikimas yra galutinis veiksmas ir kad pateikto 
prašymo vėliau nebus galima tikslinti ar papildyti. Pareiškėjas turi pažymėti sutikimą, kad teikiama galutinė prašymo versija. 

3 - Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_13 Tais atvejais, kuomet suėjus terminui pareiškėjas nėra pateikęs prašymo (pvz., yra išsaugojęs paraiškos ruošinį), 
paslaugos procesas turi būti nutraukiamas.  

S_REIK_14 Prašymų teikimo terminas turi būti nustatomas valandų tikslumu, standartiškai – iki darbo dienos pabaigos (17 val. Lietuvos 
laiku). Savivaldybė, skelbdama kvietimą turi turėti galimybę nurodyti kitokį prašymų teikimo terminą. 

5 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_15 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  

S_REIK_16 Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės 

paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

6 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_17 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“; 
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“); 
► Jei „Reikalingas patikslinimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“). 
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2.2. Prašymo pildymo sub-procesas 

  
2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_8“. 

2.4 – Pasirinkti 
savivaldybę, 
programą ir 
nurodyti, kieno 
vardu teikiamas 
prašymas 

S_REIK_18 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Sritis: 

► Sportas; 
► Kultūra; 
► Švietimas. 

► Savivaldybė; 
► Programa, kurios pagrindu teikiamas prašymas; 
► Požymis, ar prašymą teikia: 

► Asmuo, įgaliotas atstovauti juridiniam asmeniui: 
 Juridinio asmens vadovas. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 
 Kitas įgaliotas asmuo. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 

S_REIK_19 Pareiškėjas turi turėti galimybę pasirinkti, ar pirmiau nurodyti sritį ar savivaldybę. Pagal pasirinkimą turi būti pateikiamos 
tik tos kito duomens reikšmės, kurioms yra paskelbti kvietimai (pvz., pasirinkus sritį „Sportas“, „Savivaldybė“ reikšmių 
sąraše turi būti pateikiamos savivaldybės, kurios yra paskelbusios kvietimus teikti paraiškas pagal sporto programas). 

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_20 Iš Gyventojų registro duomenys turi būti gaunami tais atvejais, kuomet prašymą teikia fizinis asmuo, siekiant prašymo 
formą dalinai užpildyti fizinio asmens duomenimis. 

S_REIK_21 Iš Juridinių asmenų registro duomenys turi būti gaunami visais atvejais, siekiant prašymo formą dalinai užpildyti juridinio 
asmens duomenimis bei nustatyti, ar prašymą teikiantis fizinis asmuo yra juridinio asmens vadovas.  

2.6 - Užklausti 
duomenų iš GR 

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

S_REIK_23 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 - Užklausti 
duomenų iš JAR 

S_REIK_24 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_25 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.10 – Ar tinkamas S_REIK_26 Pareiškėjui neturi būti galima pildyti prašymo, jeigu nustatyta, kad JA teisinis statusas yra „likviduojamas“, 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

JA statusas? „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ arba „išregistruotas“. Tokiu atveju paslaugos teikimo procesas turi būti nutraukiamas. 

2.11 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_27 Prašymas automatiškai užpildomas:  

► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens 
duomenimis); 

► iš GR gautais duomenimis; 
► Iš JAR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.12 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_28 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai aprašomi skyriuje 6 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI “. 

2.14 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_29 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.01 Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms 
savivaldybėms (pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms).  

  

http://www.epaslaugos.lt/
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2.3. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

   

  
4 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.2 – Perduoti 
prašymą į 
institucijos DVS 

S_REIK_30 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.3 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_31 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta: Darbų vykdymo adresas 

► Informacija apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos teikimo būsena; 
► SI specialisto priimtas sprendimas. 

Tolimesnė proceso vykdymo seka priklauso nuo to, kuris pranešimas gautas. 

5.4 - Gauti 
informaciją apie 
įvykį, pagal kurį 
nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo 
būsena 

S_REIK_32 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_33 Savivaldybės specialistas turi turėti galimybę DVS pažymėti tarpinį sprendimą „Perduota vertinimui“. Apie šį sprendimą 
turi būti gaunamas pranešimas į VIISP. 

5.5 - Informuoti 
pareiškėją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_34 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, gavus informaciją apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos 

teikimo būsena. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO 
BŪSENOS“. 

5.6 – Gauti 
sprendimą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.7 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas / 
Neigiamas 
sprendimas 

S_REIK_36 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pridedamas pranešimas apie prašymo atmetimą); 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (pridedamas pranešimas apie lėšų skyrimą arba neskyrimą). 

 
Pastaba: Pranešime apie lėšų skyrimą, savivaldybės specialistas pateiks nuorodą į savivaldybės interneto svetainėje 
patalpintą savivaldybės sprendimą, kuriuo paskirtas finansavimas. 

5.9 - :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_37 Tuomet, kai paslaugai SI pasirenka, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas 
bendrasis procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  2.6 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas Pareiškėjo asmens kodas perduodamas 
tik tais atvejais, kuomet prašymą teikia 
FA. 

2.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo gimimo data; 
► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė. 

Pareiškėjo asmens duomenys gaunami 
tais atvejais, kuomet prašymą teikia FA. 

3.  2.8 - Užklausti  

duomenų JAR 

Perduodama į JAR ► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
kodas 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) kodas 

Pareiškėjo (juridinio asmens) kodas 
perduodamas tais atvejais, kuomet 
prašymą teikia JA. 

 

Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
kodas perduodamas tais atvejais, 
kuomet prašymas yra teikiamas JA už 
save arba JA įgalioto FA. 

4.  2.9 - Gauti duomenis  

iš JAR 

Gaunama iš JAR ► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
pavadinimas; 

► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
buveinė (adresas); 

► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
ekonominės veiklos rūšys. 

 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) pavadinimas; 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) buveinė (adresas); 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) ekonominės veiklos 
rūšys; 

► Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) vadovo vardas ir 
pavardė. 

Pareiškėjo (juridinio asmens) duomenys 
gaunami tais atvejais, kuomet prašymą 
teikia JA. 

 

Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
duomenys gaunami tais atvejais, 
kuomet prašymas yra teikiamas 
asmens, įgalioto JA. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

5.  5.2 – Perduoti prašymą 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

6.  5.4 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  

7.  5.4 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Nagrinėjama“ 

Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai) 
priskirtas prašymas, vardas, 
pavardė, pareigos ir skyrius. 

Tais atvejais, kuomet SI DVS nėra 
tvarkomi duomenys apie specialisto 
pareigas arba skyrių, pareiškėjui 
pateikiami tik tie duomenys, kurie 
tvarkomi SI DVS. 

8.  5.4 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Perduota vertinimui“ 

Gaunama iš SI DVS ► Tarpinio sprendimo „Perduota 
vertinimui“ priėmimo data. 

 

9.  5.6 – Gauti sprendimą iš 
institucijos DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Neigiamas sprendimas. 
Papildomai perduodamas 
pranešimas apie paraiškos 
atmetimą; 

► Teigiamas sprendimas. 
Papildomai perduodama 
informacija apie suteiktą 
finansavimą ir kvietimas pasirašyti 
finansavimo sutartį arba 
informacija apie nesuteiktą 
finansavimą. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
Šios paslaugos teikimo metu gauti duomenų paketus nėra poreikio. 

Nr. 
Duomenų šaltinis (IS 

/ registras) 
Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  JAR ► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens buveinė (adresas) 
► Juridinio asmens teisinis statusas 
► Juridinio asmens ekonominės veiklos rūšys 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas 
Savivaldybė, 

kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respubl ikos 
Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455) 

Visos 

2.  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) Visos 

3.  Sporto organizacijų projektų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių tvarkos aprašas, 
patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-7 

Kauno m. 

4.  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 kovo 7 d. įsakymas Nr. A-766 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 
administracijos tipinės biudžeto lėšų naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ 

Kauno m. 

5.  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-25 „Dėl Kauno miesto savivaldybės viešųjų kultūros 
įstaigų dalyvavimo ugdant bendrąją gyventojų kultūrą programos patvirtinimo“ 

Kauno m. 

6.  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d.  sprendimas Nr. T-579 „Dėl Jaunųjų menininkų skatinimo programos  
patvirtinimo“ 

Kauno m. 

7.  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. T-580 „Dėl Profesionaliojo meno projektų dalinio 
finansavimo programos patvirtinimo“ 

Kauno m. 

8.  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. T-581 „Dėl Mėgėjų meno projektų dalinio finansavimo 
programos patvirtinimo“ 

Kauno m. 

9.  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d.  sprendimas Nr. T-456 „Dėl Pagrindinių 2013–2015 metų Kauno miesto 
kultūros renginių organizavimo ir dalinio finansavimo programos patvirtinimo“ 

Kauno m. 

10.  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-538 „Dėl Kauno centro pėsčiųjų zonos ir senamiesčio 
kultūrinės ir kūrybinės erdvės kūrimo skatinimo projektų dalinio finansavimo programos patvirtinimo“ 

Kauno m. 

11.  Kauno miesto savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymai dėl paraiškų gauti lėšų (pagal atitinkamas programas) formų 
patvirtinimo (2012 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A-4176; 2012 m. lapkričio 12 d.  įsakymu Nr. A-4177; 2012 m. lapkričio 13 d. 
įsakymu Nr. A-4233; 2012 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. A-4236; 2012 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A-4241; 2012 m. lapkričio 
13 d. įsakymu  Nr. A-4242) 

Kauno m. 

12.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T2-374 „Dėl sportinės veiklos programų dalinio 
finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ 

Klaipėdos m. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=428&b=


Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

17 psl. iš 38 
S.10. "Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas" elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių 

reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Nr. Teisės aktas 
Savivaldybė, 

kuriai taikoma 

13.  Kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. AD1-291 

Klaipėdos m. 
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI  
 

Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Bendrieji laukai 

- Paraiškos pateikimo data Užpildoma 

automatiškai 

Automatinis 

(metai, mėnuo, 

diena) 

Privalomas  Data nurodoma pagal paraiškos 

patvirtinimo datą. 

- Savivaldybė Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas   

- Paraišką teikia: 

Įgaliotas asmuo atstovauti 

juridiniam asmeniui: 

► Juridinio asmens 
vadovas: 

► Atstovaujamo 
juridinio asmens 
kodas. 

► Kitas įgaliotas asmuo: 
► Atstovaujamo 

juridinio asmens 
kodas. 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo ir 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas Rodoma tik 

tais atvejais, 

kuomet 

prašymą pildo 

asmuo, VIISP 

prisijungęs 

kaip FA. 

Kai pareiškėjas (fizinis asmuo) 

paraišką teikia už save, 

pareiškėjo asmens kodas 

gaunamas prisijungimo metu. 

Pareiškėjo 

(fizinio asmens) 

Gimimo data Gaunama iš 

GR 

Automatiškai  Privalomas   
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

duomenys 

 

Taisyklė: 

duomenų grupė 

rodoma tik tais 

atvejais, 

kuomet 

prašymą teikia 

FA. 

Vardas Gaunama iš 

GR 

Automatinis Privalomas   

Pavardė Gaunama iš 

GR 

Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 

duomenimis 

iš naudotojo 

VIISP 

paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 

koreguoti 

 

Telefono nr. Užpildoma 

duomenimis 

iš naudotojo 

VIISP 

paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 

koreguoti 

 

Pareiškėjo 

(juridinio 

asmens) 

duomenys 

 

Taisyklė: 

duomenų grupė 

rodoma tik tais 

atvejais, 

kuomet 

prašymą teikia 

JA. 

Juridinio asmens kodas Užpildoma 

duomenimis, 

gautais 

prisijungimo 

metu 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 

JAR 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens buveinė 

(adresas) 

Gaunama iš 

JAR 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens teisinis statusas Gaunama iš 

JAR 

Automatinis Privalomas   
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Juridinio asmens veiklos rūšys Gaunama iš 

JAR 

Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 

duomenimis 

iš naudotojo 

VIISP 

paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 

koreguoti 

 

Telefono nr. Užpildoma 

duomenimis 

iš naudotojo 

VIISP 

paskyros 

Automatinis Privalomas Galima 

koreguoti 

 

Paslaugos 

gavėjo (juridinio 

asmens) 

duomenys 

 

Taisyklė 

duomenų 

grupei: 

Rodoma tais 

atvejais, 

Juridinio asmens kodas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 

JAR 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens teisinis statusas Gaunama iš 

JAR 

Automatinis Privalomas   

Juridinio asmens veiklos rūšys Gaunama iš 

JAR 

Automatinis Privalomas   
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

kuomet 

prašymas 

teikiamas JA 

vadovo arba 

įgalioto 

asmens. 

Juridinio asmens buveinė 

(adresas) 

Gaunama iš 

JAR 

Automatinis Privalomas   

Specifiniai laukai 

 Sritis: 

► Kultūra; 
► Sportas; 
► Švietimas. 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas   

 Programos, pagal kurią teikiama 

paraiška, pavadinimas 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas  Reikšmių sąrašas turi būti 

automatiškai sudarytas pagal 

savivaldybėje vykdomas 

programas, kurioms yra 

paskelbti aktyvūs kvietimai teikti 

paraiškas. 

Projekto aprašymo duomenų laukai 

(Rodomi tais atvejais, kuomet savivaldybė nurodė, kad naudojama VIISP sukonfigūruota projekto aprašymo forma) 

 Projekto pavadinimas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  Duomens lauko ilgis turi būti 

apribotas iki simbolių skaičiaus, 

kurį diegėjas turės suderinti su 

savivaldybėmis paslaugos 

konfigūravimo metu. 
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Informacija apie 

projekto vadovą 

Ar pareiškėjas yra projekto 

vadovas? 

► Taip 
► Ne 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas Rodoma tais 

atvejais, 

kuomet 

prašymą teikia 

fizinis asmuo. 

 

Vardas Užpildoma 

pareiškėjo 

duomenimis / 

Nurodo 

pareiškėjas 

Automatinis / 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  Jei nurodyta, kad pareiškėjas 

(fizinis asmuo) yra projekto 

vadovas, duomenys turi būti 

automatiškai užpildomi 

pareiškėjo duomenimis (žr. 

bendruosius duomenų laukus) 

ir pareiškėjui neturi būti 

leidžiama jų koreguoti. 

Pavardė Užpildoma 

pareiškėjo 

duomenimis / 

Nurodo 

pareiškėjas 

Automatinis / 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  

Darbovietė Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Pareigos Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė pagalba: „Pareigas 

reikalinga nurodyti tiksliai, kaip 

jos yra nurodytos juridinio 

asmens įstatuose arba 

įgaliojimo dokumentuose“. 
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Telefono nr. Užpildoma 

pareiškėjo 

duomenimis / 

Nurodo 

pareiškėjas 

Automatinis / 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  Jei nurodyta, kad pareiškėjas 

(fizinis asmuo) yra projekto 

vadovas, duomenys turi būti 

automatiškai užpildomi 

pareiškėjo duomenimis (žr. 

bendruosius duomenų laukus) 

ir pareiškėjui neturi būti 

leidžiama jų koreguoti. 

El. pašto adresas Užpildoma 

pareiškėjo 

duomenimis / 

Nurodo 

pareiškėjas 

Automatinis / 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Informacija apie 

projektą 

Projekto pristatymas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Prašome pateikti apibendrintą 

informaciją apie projekto 

apimtyje vykdomas veiklas.“ 

Projekto įgyvendinimo data: nuo Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

kalendoriaus 

Privalomas   

Projekto įgyvendinimo data: iki Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

kalendoriaus 

Privalomas   

Projekto įgyvendinimo vieta Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  Kontekstinė pagalba: “Prašome 
nurodyti vietą bent miesto 
tikslumu, o jeigu galima - 
tiksliau.” 
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Ar projektas yra tęstinis? 

► Taip 

► Ne 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas   

Kaip bus užtikrintas projekto 

tęstinumas? 

Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas Rodoma tik 

tais atvejais, 

kuomet 

pareiškėjas 

nurodė, kad 

projektas yra 

tęstinis 

Kontekstinė pagalba: “Prašome 

trumpai aprašyti projekto 

tęstinumo galimybes bei 

veiksmus, kurių bus imtasi 

projekto tęstinumui užtikrinti” 

Projekto tikslai 

ir uždaviniai 

 

Pareiškėjas turi 

turėti galimybę 

nurodyti 

daugiau nei 

vieną projekto 

tikslą / uždavinį. 

Pavadinimas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Siekiamas rezultatas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Matavimo kriterijus Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Pasiekimo terminas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Projekto veiklos 

 

Pareiškėjas turi 

turėti galimybę 

nurodyti 

Pavadinimas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  Veiklos laikotarpis turi prasidėti 

ne anksčiau nei projekto 

vykdymo pradžia ir baigtis ne 

vėliau nei projekto pabaiga. Vykdymo laikotarpis: nuo Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

kalendoriaus 

Privalomas  
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

daugiau nei 

vieną projekto 

veiklą. 

Vykdymo laikotarpis: iki Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

kalendoriaus 

Privalomas  

Projekto 

tikslinės grupės 

ir joms teikiama 

nauda 

 

Pareiškėjui turi 

būti sudaryta 

galimybė 

nurodyti 

daugiau nei 

vieną tikslinę 

grupę 

Projekto tikslinės grupės 

pavadinimas 

Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  
Kontekstinė pagalba: “Prašome 

nurodyti grupę arba juridinį 

asmenį, pozityviai veikiamą 

įgyvendinant projekto tikslus ir 

nurodyti jiems teikiamą naudą” 

Projekto tikslinės grupės dydžio 

reikšmių intervalus diegėjas 

turės suderinti su 

savivaldybėmis paslaugos 

konfigūravimo metu. 

Projekto tikslinės grupės dydis Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas  

Projekto tikslinei grupei teikiama 

nauda 

Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  

 Projekto viešinimas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba: “Prašome 

nurodyti informacijos sklaidos 

būdus ir priemones, kada 

planuojama viešinti projektą” 

Projekto 

biudžetas 

Iš savivaldybės prašoma lėšų 

suma (litais) 

Apskaičiuoja

ma pagal 

projekto 

išlaidų 

sąmatos 

duomenis 

„Prašoma iš 

savivaldybės 

suma  (litais)“ 

Automatinis Privalomas   
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Kitas finansavimo šaltinis Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Neprivalomas  Pareiškėjas turi turėti galimybę 

nurodyti daugiau nei vieną 

finansavimo šaltinį. 
Finansavimo šaltinio teikiamų lėšų 

suma (litais) 

Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Neprivalomas  

Projekto išlaidų 

sąmata 

 

Projekto išlaidų 

sąmata turi būti 

pateikiama 

lentelės forma, 

pareiškėjui 

suteikiant 

galimybę pridėti 

išlaidų eilutes. 

Nurodomi 

duomenų laukai 

turi būti 

pateikiami kaip 

stulpeliai. 

Išlaidų tipas 

► Atlyginimų su mokesčiais 
fiziniams asmenims 
išlaidos 

► Komandiruočių ir 
kviestinių projekto dalyvių 
piniginių kompensacijų 
išlaidos 

► Prekių išlaidos 
► Paslaugų išlaidos 
► Administravimo išlaidos 
► Nenumatytos išlaidos 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas  Kontekstinė pagalba, 
pateikiama prie kiekvienos 
reikšmės (atitinkamai): 

► projektą vykdančių juridinio 
asmens darbuotojų 
atlyginimai (išskyrus 
biudžetines įstaigas), 
atlyginimai pagal autorines 
sutartis, atlyginimai pagal 
sutartis dėl atlikėjų teisių, 
atlyginimai pagal atlikėjo ir 
kitų atlygintinų paslaugų 
sutartis ir kt. 

► nakvynės, dienpinigiai, 
maistpinigiai 

► projekto tikslams pasiekti 
būtinos prekės, kurių 
vieneto kaina iki 1000 Lt 

► transporto, patalpų nuomos, 
technikos, reklamos ir kt. 

► ryšių paslaugos, 
kanceliarinės prekės ir kt. 

► iki 10% –  projekto tikslams 
pasiekti būtinos, kituose 
punktuose nenurodytos, 
išlaidos 

Pavadinimas  Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Kiekis Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba: “Prašome 
nurodyti pagal sąmatos eilutę 
įsigyjamų prekių ar paslaugų 
arba samdomų darbuotojų 
kiekį”. 

Prašoma iš savivaldybės suma  

(litais) 
Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Finansuojama kitų šaltinių suma 

(litais) 
Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas   

Bendra suma 
Apskaičiuoja
ma pagal 
projekto 
išlaidų 
sąmatos 
duomenis 
„Prašoma iš 
savivaldybės 
suma  
(litais)“, 
„Finansuoja
ma kitų 
šaltinių suma 
(litais)“ 

Automatinis Privalomas  “Bendra suma” turi būti 
pateikiama kiekvienai išlaidų 
eilutei. Papildomai, gale 
sąmatos turi būti pateikiama 
eilutė pavadinimu “Bendra 
suma”, kurioje pateikiama 
bendra iš savivaldybės 
prašoma suma, kitų šaltinių 
finansuojama suma bei visų 
projekto išlaidų suma. 

Projekto 

partneriai – 

juridiniai 

asmenys 

Ar projektas vykdomas su 

partneriais (juridiniais 

asmenimis)? 

► Taip 

► Ne 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas   
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

 

Pareiškėjas turi 

turėti galimybę 

pridėti daugiau 

nei vieną 

duomenų grupę 

Institucijos, įstaigos, organizacijos 

pavadinimas 

Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas Rodoma tik 

tais atvejais, 

kuomet 

nurodyta, kad 

projektas 

vykdomas su 

partneriais 

(juridiniais 

asmenimis) 

 

Institucijos, įstaigos, organizacijos 

tipas 

Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  

Pastabos  Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Neprivalomas Kontekstinė pagalba: “Pvz., 

Vaidmuo įgyvendinant projektą” 

Projektą 

vykdantys 

specialistai 

 

Pareiškėjas turi 

turėti galimybę 

pridėti daugiau 

nei vieną 

duomenų grupę 

Ar yra numatyti kiti projektą 

vykdantys specialistai? 

► Taip 
► Ne 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas   

Specialisto vardas, pavardė Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas Rodoma tik 

tais atvejais, 

kuomet 

nurodyta, kad 

yra numatyti 

kiti projektą 

vykdantys 

specialistai 

 

Išsilavinimas, specialybė Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas  

Pastabos Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Neprivalomas Kontekstinė pagalba: “Pvz., 

Vaidmuo įgyvendinant projektą” 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

29 psl. iš 38 
S.10. "Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas" elektroninės paslaugos proceso schemų ir funkcinių 

reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Projekto 

dalyviai 

Ar yra sudarytas projekto dalyvių 

sąrašas? 

► Taip 

► Ne 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas   

Projekto dalyvių sąrašas Nurodo 

pareiškėjas 

Prisegamas 

dokumentas 

Privalomas Rodoma tais 

atvejais, 

kuomet 

pažymėta, kad 

sudarytas 

projekto 

dalyvių 

sąrašas 

 

Savivaldybės 

anksčiau 

finansuoti 

projektai 

 

Pareiškėjas turi 

turėti galimybę 

pridėti daugiau 

nei vieną 

projektą. 

Ar savivaldybė yra finansavusi 

Jūsų anksčiau vykdytus 

projektus? 

► Taip 

► Ne 

Nurodo 

pareiškėjas 

Pasirenkama 

reikšmė iš 

pateikto 

reikšmių 

sąrašo 

Privalomas   

Projekto pavadinimas Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas Rodoma tik 

tais atvejais, 

kuomet 

pareiškėjas 

nurodė, kad 

yra gavęs 

savivaldybės 

 

Vykdymo metai Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas Pareiškėjas turi turėti galimybę 

nurodyti daugiau nei vienus 

metus, kuriais buvo vykdytas 

projektas. Skirta suma Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas 
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Programa, pagal kurią gautos 

lėšos 

Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas 

Privalomas 
finansavimą 

anksčiau 

vykdytiems 

projektams 

 

 Duomenys bei dokumentai, 

reikalingi pasirinktai konkrečiai 

programai 

Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas arba 

prisegamas 

dokumentas 

Privalomas Rodoma tik 

tais atvejais, 

kuomet 

savivaldybė 

nurodė, kad 

yra reikalinga 

informacija, 

nenurodyta 

standartinėje 

paraiškos 

formoje. 

Savivaldybė, konfigūruodama 

kvietimą teikti paraiškas, gali 

pateikti šio lauko aprašymą, 

nurodydama kokius papildomus 

duomenis bei dokumentus 

reikia pateikti prašymo formoje. 

Pvz: Kauno m. sporto skyrius 

nurodo, kad papildomai 

reikalauja šių dokumentų: 

► Projekto vadovo gyvenimo 
aprašymas 

► Pagrindinių projekto 
vykdytojų ir asmens, 
atsakingo už projekto 
buhalterinę apskaitą, 
gyvenimo aprašymai arba 
sutarties su buhalterinę 
apskaitą vykdančia įmone 
kopija. 

► Praėjusiųjų metų veiklos 
ataskaita 

► Bendradarbiavimo sutarčių 
kopijos 
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Projekto aprašymas 

 Projekto aprašymas Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Rodomas tais 
atvejais, 
kuomet 
savivaldybė 
kvietime 
nurodė, kad 
nėra 
naudojama 
VIISP 
struktūrizuota 
projekto 
aprašymo 
forma. 

 

Papildomi duomenų laukai 

Papildomi 

duomenų laukai 

Papildoma informacija Nurodo 

pareiškėjas 

Rankinis 

įvedimas arba 

prisegamas 

dokumentas 

Neprivalomas  Turi būti galimybė prisegti 

daugiau nei vieną skenuotą 

arba fotografuotą dokumento 

kopiją. 

Kontekstinė pagalba: „Prašome 

nurodyti informaciją ir/arba 

prisegti dokumentus, kuriems 

nebuvo pateiktas paraiškos 

laukas. Jei su paraiška norite 

pateikti garso ar vaizdo 

medžiagą, prašome šiame 

lauke nurodyti, kokia forma 

medžiagą pateiksite 

savivaldybei (pvz., registruotu 

paštu atsiunčiamas DVD 
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Duomenų 

grupės 

pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 

šaltinis 

Užpildymo 

būdas 

Privalomumas Loginės 

taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

diskas).“ 

Įgaliojimas teikti paraišką Nurodo 

pareiškėjas 

Prisegamas 

dokumentas 

Privalomas Nerodomas tik 

tais atvejais, 

kuomet 

prašymas 

teikiamas 

juridinio 

asmens už 

save arba 

juridinio 

asmens 

vadovo. 

Turi būti galimybė prisegti 

daugiau nei vieną skenuotą 

arba fotografuotą dokumento 

kopiją 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Pastaba. Galutinis sprendimas dėl tarpinių paslaugos būsenų perdavimo iš SI DVS į VIISP bus priimtas įvertinus savivaldybių technologinius išteklius ir 
apibrėžus reikalavimus duomenų mainų tarp SI DVS ir VIISP funkcionalumui. Sprendimas bus priimtas iki diegimo paslaugų pirkimo pradžios. 

 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

1
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

3.  Perduota vertinimui Savivaldybės specialistas pažymėjo tarpinį sprendimą „Perduota 
vertinimui“ 

Patvirtinta 

 

                                                           
1 Sprendimą dėl nustatytos galimos tarpinės paslaugos teikimo būsenos naudojimo priima pilotinių savivaldybių institucijų specialistai. 
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8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  
2014.03.17 Siūlome procesą vykdyti pagal nustatytą prašymų teikimo terminą, 

pareiškėjams leidžiant tikslinti prašymą tol, kol nesuėjo nustatytas 
terminas. Suėjus terminui, visi pateikti prašymai būtų persiunčiami 
savivaldybei, o kvietimas teikti prašymus būtų automatiškai uždaromas. 

Taip pat siūlome šiuos funkcionalumus, įgalinančius aukščiau pateiktą 
siūlymą: 

► Pareiškėjas turi turėti galimybę iki prašymų teikimo termino 
koreguoti pateiktą / pasirašytą el. parašu prašymą ir pateikti 
pakoreguotą versiją. Jei pareiškėjas pateiktą / pasirašytą el. 
parašu prašymo versiją pakoreguoja, tačiau pakartotinai 
nepateikia, kaip pateikta turi likti ankstesnė prašymo versija. 

► Tais atvejais, kuomet suėjus terminui pareiškėjas nėra pateikęs 
prašymo (pvz., yra išsaugojęs paraiškos ruošinį), paslaugos 
procesas turi būti nutraukiamas. Iki termino likus nustatytam laiko 
tarpui, paraiškos nepateikę pareiškėjai turi būti automatiškai 
informuojami. 

Kauno m. sav. (sportas): Patvirtinta 2014.03.17 
skambučio metu. 

Kauno m. sav. (kultūra): Patvirtinta 2014.03.17 
skambučio metu. 

Klaipėdos m. sav. (kultūra): Patvirtinta 2014.03.19 
skambučio metu. 

Klaipėdos m. sav. (sportas): Patvirtinta 2014.03.19 
skambučio metu. 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio 
metu. 

 

Pasiūlymas atmestas 2014.03.21 susitikimo metu, 
kadangi tai sudaro problemų su pateikiamo rašto 
registravimu savivaldybės DVS‘e – registracijos data 
turėtų būti prašymo pateikimo data, o ne prašymų 
priėmimo terminas. 

2.  
2014.03.21 Savivaldybių specialistai turi turėti galimybę kurti kvietimą anksčiau 

paskelbto kvietimo pagrindu 
Nuspręsta 2014.03.21. susitikimo metu 

3.  
2014.03.21 Pareiškėjui neturi būti suteikiama galimybė tikslinti pateiktą prašymą, 

kadangi patikslintas prašymas savivaldybės DVS registruojamas kaip 
naujas gautas dokumentas, o tokio dokumento registracijos data būtų 
sistemoje nurodoma po prašymų pateikimo termino. 

Nuspręsta 2014.03.21. susitikimo metu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

4.  
2014.03.17 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad pareiškėjui turėtų būti perduodama 

tarpinė paslaugos teikimo būsena „Perduota komitetų svarstymui“ 
Kauno m. sav. (sportas): Turėtų būti „Perduota 
vertinimui“, 2014.03.17 skambučio metu. 

Kauno m. sav. (kultūra): Turėtų būti „Perduota 
vertinimui“, 2014.03.17 skambučio metu. 

Klaipėdos m. sav. (kultūra): Turėtų būti „Perduota 
vertinimui“, 2014.03.19 skambučio metu. 

Klaipėdos m. sav. (sportas): Turėtų būti „Perduota 
vertinimui“, 2014.03.19 skambučio metu. 

Ignalinos r. sav.: Turėtų būti „Perduota vertinimui“, 
2014.03.18 skambučio metu. 

5.  
2014.03.17 Savivaldybių prašome nurodyti, ar prašymą reikalinga pasirašyti el. 

parašu. 
Kauno m. sav. (sportas): Patvirtinta 2014.03.17 
skambučio metu. 

Kauno m. sav. (kultūra): Patvirtinta 2014.03.17 
skambučio metu, su sąlyga, kad projekto vadovas 
su el. bankininkyste galės pasirašyti. 

Klaipėdos m. sav. (kultūra): Patvirtinta 2014.03.19 
skambučio metu 

Klaipėdos m. sav. (sportas): Patvirtinta 2014.03.19 
skambučio metu 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio 
metu. 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

6.  
2014.03.17 Savivaldybių prašome nurodyti, ar paslaugos rezultatą reikalinga perduoti 

į E. pristatymo IS. 
Kauno m. sav. (sportas): Nereikalinga, nurodyta 
2014.03.17 skambučio metu. 

Kauno m. sav. (kultūra): Nereikalinga, nurodyta 
2014.03.17 skambučio metu. 

Klaipėdos m. sav. (kultūra): Nereikalinga, nurodyta 
2014.03.19 skambučio metu. 

Klaipėdos m. sav. (sportas): Nereikalinga, nurodyta 
2014.03.19 skambučio metu. 

Ignalinos r. sav.: Nereikalinga, nurodyta 2014.03.18 
skambučio metu. 

7.  
2014.03.17 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad projektus vykdo tik juridiniai 

asmenys ir paslauga neturėtų būti teikiama fiziniams asmenims. 
Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo 
metu 

Klaipėdos m. sav. (kultūros): Patvirtinta 2014.02.19 
susitikimo metu 

Klaipėdos m. sav. (sporto): Patvirtinta 2014.02.19 
susitikimo metu 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio 
metu. 

8.  
2014.03.17 Stipendijos ir premijos yra teikiamos ne pagal aukščiau pateiktą prašymo 

formą ir joms nėra vykdomi projektai, todėl jos neturėtų būti įtraukiamos į 
šios paslaugos apimtį. 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo 
metu 

Klaipėdos m. sav.: (kultūros): Patvirtinta 2014.02.19 
susitikimo metu 

Klaipėdos m. sav. (sporto): Patvirtinta 2014.02.19 
susitikimo metu 

Ignalinos r. sav.: Neaktualu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo data 
Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

9.  
2014.03.19 Šiuo metu Klaipėdos m. kultūros skyrius tikriną juridinių asmenų 

skolingumą SODRAI ir VMI. Išanalizavę kitų skyrių pateiktus teisės aktus 
nenustatėme kito atvejo, kuomet būtų prašoma tokių dokumentų. Siūlome 
šiuos dokumentus nurodyti kvietimo skelbimo metu lauke "Duomenys bei 
dokumentai, reikalingi pasirinktai konkrečiai programai“. 

 

10.  
2014.03.19 Su savivaldybėmis aptarti trys informavimo apie rezultatą variantai: 

► Pateikiama nuoroda į savivaldybės tinklalapį, kuriame nurodyta 
informacija apie suteiktą finansavimą; 

► Pateikiama sprendimo, kuriuo skiriamas finansavimas kopija, 
automatiškai išsiunčiama visiems pareiškėjams, kuomet priimtas 
sprendimas; 

► Pateikiamas kiekvienam pareiškėjui pritaikytas pranešimas, 
kuriame nurodyta jam skirta lėšų suma. 

Su savivaldybėmis suderinta, kad bus naudojamas pirmas variantas. 

Kauno m. sav. (sportas): Patvirtinta 2014.03.17 
skambučio metu. 

Kauno m. sav. (kultūra): Patvirtinta 2014.03.17 
skambučio metu. 

Klaipėdos m. sav. (kultūra): Patvirtinta 2014.03.19 
skambučio metu. 

Klaipėdos m. sav. (sportas): Patvirtinta 2014.03.19 
skambučio metu. 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio 
metu. 

11.  
2014.03.19 Klaipėdos m. sav. kultūros skyrius šiuo metu turi patvirtintą vieną 

programą, kuriai teikiant paraišką reikalinga pasirinkti vieną iš 6 
prioritetinių sričių. Kadangi kitos savivaldybės prioritetinių sričių 
nenaudoja, siūlome šias sritis skelbti atskirais kvietimais. 

Ar Klaipėdos m. sav. kultūros skyrius pritaria siūlymui? 

Klaipėdos m. sav. (kultūra): Patvirtinta 2014.03.21. 
susitikimo metu 

12.  
2014.03.21 Nuspręsta atsisakyti duomenų laukų grupės „Projekto teikėjo turimi 

ištekliai, kuriuos planuojama panaudoti įgyvendinant projektą“. 
Nuspręsta 2014.03.21. susitikimo metu 

13.  
2014.03.21 Savivaldybėms skelbiant kvietimą turi būti galima kita alternatyva – 

naudoti ne VIISP struktūrizuotą projekto aprašymo formą, o prisegti 
dokumentą, kurį pareiškėjas turi parsisiųsti ir užpildęs įkelti į VIISP. 
Priežastis – struktūruotos projekto aprašymo formos naudojimas gali būti 
nepatogus pareiškėjams, nesuteikia galimybės pildyti atsijungus nuo 
interneto, patogiai derinti projekto aprašymo su kitais asmenimis.  

Nuspręsta 2014.03.21. susitikimo metu 
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